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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1304/2011, imressqa minn Leszek Surowiec, ta' ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-estensjoni tal-awtostrada Pollakka A1 u l-effetti negattivi 
ta’ dan fuq filliera ta’ residenzi privati fil-belt ta’ Surowiec fil-Lbiċ tal-
Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-ħsara li saret f’għadd ta’ residenzi privati fil-belt ta’ Surowiec 
fil-Lbiċ tal-Polonja minħabba l-estensjoni, iffinanzjata mill-UE, tal-awtostrada A1 u x-
xogħlijiet ta' kostruzzjoni relatati. L-awtur tal-petizzjoni jirreferi għal konsenturi fil-ħitan u s-
soqfa, distruzzjoni ta’ ċnut tal-ġonna eċċ., kif ukoll għall-istorbju li l-abitanti kellhom 
jissaportu kemm dam għaddej ix-xogħol. Billi t-talbiet tal-petizzjonant u tar-residenti l-oħra 
għal kumpens mingħand id-Direttorat Ġenerali tat-Toroq Pollakk (GDDKiA) u l-Prim 
Ministru Pollakk baqgħu bla riżultat, hu jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-14 ta'Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Awissu 2013

Il-petizzjoni tikkonċerna l-impatt negattiv ta' filliera ta' residenzi privati fil-belt ta' Siemiona 
(fil-Lbiċ tal-Polonja) minħabba xogħlijiet fuq l-estensjoni tal-awtostrada A1 u lment ieħor 
dwar ħsejjes eċċessivi li l-abitanti tal-imsemmija belt qed isofru minħabba l-ħsejjes tat-
traffiku mill-awtostrada A1. 

L-assistenza skont il-politika ta' koeżjoni tingħata skont approċċ ta' kumplimentarjetà u 
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, b'kunsiderazzjoni sħiħa għas-setgħat rispettivi 
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tagħhom. F’dan il-kuntest, u fuq il-bażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet kofinanzjati skont il-Fond ta' Koeżjoni tal-UE hija r-responsabbiltà tal-Istati 
Membri, fil-livell territorjali l-aktar xieraq u f’konformità mas-sistema istituzzjonali ta’ kull 
Stat Membru.

Għalhekk, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tintervjeni biex teżamina jekk il-kuntrattur 
kisirx id-drittijiet tal-proprjetà minħabba implimentazzjoni mhux korretta tal-kuntratt. 

Mid-deskrizzjoni tal-passi amministrattivi u legali meħuda mill-abitanti ta' Siemiona, jidher li 
ma sarx użu mill-għażliet legali kollha provduti mis-sistema legali Pollakka.  Għalhekk, il-
Kummissjoni tirrakkomanda li l-kwistjoni l-ewwel tiġi indirizzata lill-istituzzjonijiet 
ġudizzjarji Pollakki xierqa, bħat-tribunali nazzjonali/reġjonali jew l-Ombudsman, jekk qed 
jiġi allegat li l-GDDKiA hi ħatja ta' kondotta żbaljata jew ta' negliġenza fir-rigward tal-
ipproċessar tal-ilment tal-petizzjonant u tat-talba għal kumpens. 

Fir-rigward tal-ilment ulterjuri dwar il-ħsejjes li jeċċedu l-istandards minħabba n-nuqqas ta' 
lqugħ għall-ħsejjes qrib il-bini residenzjali, l-awtoritajiet tal-Istat Membru huma responsabbli 
biex jiżguraw li jsiru l-arranġamenti proporzjonali għall-protezzjoni tal-ħsejjes skont id-
densità tat-traffiku u l-livelli ta' ħsejjes sussegwenti.

Id-Direttiva Ewropea dwar il-Ħsejjes Ambjentali 2002/49/KE titlob lill-Istati Membri 
jadottaw pjanijiet ta' azzjoni għat-toroq b'movimenti tat-traffiku li jeċċedu s-sitt miljun vettura 
fis-sena. Ir-residenti lokali għandhom ikunu kkonsultati dwar dawn il-pjanijiet ta' azzjoni. 
Għalhekk, il-Kummissjoni tirreferi lill-petizzjonant għall-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, 
li għandhom ikunu kapaċi jipprovdu informazzjoni dwar il-mezzi u l-proċeduri legali għad-
dispożizzjoni tagħhom biex tiġi nfurzata l-liġi nazzjonali dwar il-ħsejjes ambjentali. 

Wara l-argumenti miġjuba fil-petizzjoni, il-Kummissjoni tirrakkomanda li ż-żewġ 
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq fil-petizzjoni jitressqu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti.


